Böyük mühəndis (SƏTƏM və Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Karbamid zavodu)
vəzifəsi üzrə test tapşırıqları

1. Əsas (ana) proseslər hansıdır
A) Bütün proseslərin ortaq hədəflər
istiqamətində idarə edilməsi üçün fəaliyyətlərin planlamasını ehtiva edən proseslərdir
B) Təşkilatın birbaşa xarici müştərilərindən
gələn tələb üzərinə başlayan və xarici müştəriyə bir məhsul ya da xidmət təqdim edilməsini
təmin edən proseslərdir
C) Təşkilatın əsas prosesini təşkil edən bir-biri ilə əlaqəli proseslər toplumudur
D) Fəaliyyətlərin planlaması ilə əlaqədar fəaliyyət göstəricilərinin nizamlı şəkildə nəzərdən
keçirilməsini ehtiva edən proseslərdir
E) Fəaliyyətlərin planlaması ilə əlaqədar fəaliyyət göstəricilərinin hesabatların aparılmasını
ehtiva edən proseslərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

2. İSO9001-in prosesləri ana xətləri ilə neçə qrupa təsnif olunur?
A) 6
B) 5
C) 3
D) 2
E) 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

3. Keyfiyyət nədir?
A) Müştərinin şərtlərının
yerine yetirildiyinin, müştəri tarafından qəbul
edilən məmnuniyyət dərəcəsi
B) Bir müəssisəyə
keyfiyyət baxımından nəzarət etmək üçün lazım
olan idarəetmə sistemidir
C) Tələblərin yerinə yetirilməsi
bacarığını artırmaq üçün təkrar edilən
fəaliyyətdir
D) Məhsul və ya xidmətin müəyyən edilmiş
və ya mümkün ehtiyacları qarşılama qabiliyətinə
dayanan özəlliklərinin toplusudur
E) Müəssisənin ali rəhbərliyi
tərəfindən rəsmi olaraq ifadə edilən keyfiyyət
ilə əlaqəli bütün hədəfləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ISO 9001:2015

4. Keyfiyyət idarəetmə sisteminin inkişafını təmin etmək məqsədi ilə sistematik, müstəqil,
sənədləşmiş olaraq həyata keçirilən proses necə adlanılır?
A) Audit
B) Sənədlərə nəzarət prosesi
C) Autsors olunmuş proses
D) Ana proses
E) Ölçmə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ISO 9001:2015
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5. Daxili auditin yekun raportu kim tərəfindən tərtib edilir?
A) Müəssisə rəhbəri
B) Bölmə rəhbəri
C) Baş auditor
D) Texniki müütəxəssis
E) Rəhbərlik təmsilçisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

6. Audit olunan bölmələrin audit prosesi qarşısında öhdəlikləri nədən ibarətdir?
A) Struktur bölmənin boşaldılması
B) İş prosesinin dayandırılması
C) İşçilərin audit prosesindən təmamilə kənar tutulması
D) Auditin səmərəli keçməsinin təminatı olaraq audit qrupu üçün müvafiq şəraitin təmin
olunması
E) Heç bir informasiyanın verilməməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ISO 9001:2015

7. Auditorun audit prosesini həyata keçirmək hüququ olmadığı bölmə hansıdır?
A) Rəhbərlik
B) Rəhbərlik təmsilçisi
C) Digər auditor tərəfindən audit olunmuş bölmə
D) Auditorun ixtisasına aid olmayan bölmə
E) Auditorun çalışdığı struktur bölmə
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

8. Uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün müəyyən olunmuş vaxtı kim təyin edir?
A) baş auditor tərəfindən
B) sertifikatlaşdırma orqanının rəhbəri tərəfindən
C) müəssisənin rəhbəri
D) uyğunsuzluğun baş veridyi şöbə/bölmənin işçiləri
E) uyğunsuzluğun baş verdiyi şöbə/bölmənin rəisi ilə auditor arasında ümumi razılıq
əsasında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ISO 9001:2015

9. Düzəldici fəaliyyətin mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Baş verə biləcək uyğunsuzluğun aradan qaldırılması
B) Potensial uyğunsuzluğun aradan qaldırılması
C) Yalnız sənədlərdəki uyğunsuzluqların aradan qaldırılması
D) Müəyyən olunmuş uyğunsuzluğun səbəbinin aradan qaldırılması
E) Yalnız istehsalatdakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

10. Uyğunsuzluq haqqında hesabat hansı ardıcıllıqla açılır?
I.Uyğunsuzluğun müəyyən edilməsi
II.Önləyici fəaliyətlərin müəyyənləşdirilməsi
III.Səbəb analizi
IV.Auditorun bu prosesdən kənarda qalması
V.Düzəldici fəaliyyətin müəyyən edilməsi
VI.Görülmüş fəaliyyətin dəyərləndirilməsi
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A) I, III, V, VI
B) I, III, V
C) II, IV, V, VI
D) II, IV, VI
E) I, III, IV, V
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ISO 9001:2015

11. Hər hansə aşkar edilmiş uyğunsuzluq üzrə aparılan səbəb analizi kim tərəfindən həyata
keçirilir?
A) Audit edən müəssisənin rəhbəri tərəfindən
B) Auditor tərəfindən
C) Baş auditor tərəfindən
D) Qrup rəhbəri tərəfindən
E) Audit olunan bölmənin cavabdehi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ISO 9001:2015

12. Qeyd edilənlərdən hansı audit zamanı ünsiyyəti pozan davranışlara aid deyil?
A) Obyektivlik
B) Passivlik
C) İnadkarlıq
D) Aqressivlik
E) Başqaların fikrinə hörmətsizlik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015
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13. Auditin açılış toplantısı barədə fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Rəhbərlər qatılır və 10-15 dəqiqə davam edir. Sertifikatlaşdırma orqanının lideri
tərəfindən hazırlanır və idarə olunur
B) Rəhbərlər qatılır və 20-25 dəqiqə davam edir. Audit qrupunun lideri tərəfindən
hazırlanır və idarə olunur
C) Rəhbərlər qatılır və 10-15 dəqiqə davam edir. Audit qrupunun lideri tərəfindən
hazırlanır və idarə olunur
D) Rəhbərlər qatılır və 20-25 dəqiqə davam edir. Sertifikatlaşdırma orqanının lideri
tərəfindən hazırlanır və idarə olunur
E) Rəhbərlər qatılır və 10-15 dəqiqə davam edir. Audit qrupunun baş auditoru tərəfindən
hazırlanır və idarə olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

14. Qeyd edilənlrdən hansı auditora məxsus olan xüsusiyyət deyil?
A) Peşəkarlıq
B) Nəzakətli olmaq
C) Çalışqanliq
D) Obyektivlik
E) Qərəzlilik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

15. Qeyd edilənlərdən hansı cavab variantı auditorun yetərliliyini (auditorluq qabiliyyətini)
özündə tam əks edir?
A) Əməliyyatların texniki tərəfini qavraya biləcək səviyyədə təhsil; Audit sahəsində təcrübə;
Auditorun gənc olması
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B) Audit sahəsində təcrübə; Beynəlxalq sertifikatlara sahib olma; Auditorun ən yüksək elmi
dərəcəyə sahib olması
C) Əməliyyatların texniki tərəfini qavraya biləcək səviyyədə təhsil; Audit sahəsində təcrübə;
Auditorun ən yüksək elmi dərəcəyə sahib olması
D) Əməliyyatların texniki tərəfini qavraya biləcək səviyyədə təhsil; Audit sahəsində
təcrübə; Beynəlxalq sertifikatlara sahib olma
E) Audit sahəsində təcrübə; Beynəlxalq sertifikatlara sahib olma; Auditorun gənc olması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

16. Audit prosesində cavablandırılacaq sual siyahısı kimlər tərəfindən hazırlanır?
A) Müəssisənin rəhbəri tərəfindən
B) Audit qrupu tərəfindən
C) Audit ediləcək şöbənin müdiri tərəfindən
D) Audit ediləcək şöbənin işçiləri tərəfindən hazırlanır
E) Kənardan gəlmiş mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

17. Önləyici fəaliyyətin mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Baş vermiş uyğunsuzluğun aradan qaldırılması
B) Müəyyən olunmuş uyğunsuzluğun səbəbinin aradan qaldırılması
C) Potensial uyğunsuzluğun səbəbinin aradan qaldırılması
D) Yalnız sənədlərdəki uyğunsuzluqların aradan qaldırılması
E) Yalnız istehsalatdakı uyğunluqların müəyyən edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015
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18. Qeyd edilənlərdən hansı auditin hazırlıq mərhələsinə aiddir?
A) Raportun hazırlanması
B) a)Sual siyahılarının aktuallaşdırılması
C) Qeydlərin aparılması
D) Qapanış toplantısı
E) Düzəldici fəaliyyətin görülməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

19. Qeyd edilənlərdən hansı biri təsirli bir audit üçün əsas şərt deyil?
A) Tərəfsiz audit prosesi
B) İmkanlarla, sənədlərlə və personalla vaxtında əlaqə qurmaq imkanı
C) Bildiriş raportu
D) Sertifikatlı auditorlar
E) Rəhbərlikdən dəstək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

20. Audit keçirilmənin hansı üstünlükləri var?
A) Rəhbərliyə çatışmazlıqları görməyə köməkçi olur; Ən yaxşı maarifləndirmə
metodlarından biridir Müəssisəyə birbaşa gəlir gətirir
B) Rəhbərliyə çatışmazlıqları görməyə köməkçi olur; İşçilərin əməkhaqları yüksəlir;
Müəssisəyə birbaşa gəlir gətirir
C) Rəhbərliyə çatışmazlıqları görməyə köməkçi olur; Ən yaxşı maarifləndirmə
metodlarından biridir; İşçilərin əməkhaqları yüksəlir
D) Rəhbərliyə çatışmazlıqları görməyə köməkçi olur; Ən yaxşı maarifləndirmə
metodlarından biridir; Müəssisənin hədəflərinə nail olmaqda yardımçı olur
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E) Müəssisəyə birbaşa gəlir gətirir; Ən yaxşı maarifləndirmə metodlarından biridir; İşçilərin
əməkhaqları yüksəlir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

21. Qeyd edilənlər arasında daxili auditi zəruri edən səbəblər hansılardır?
A) Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən bir nəzarət mexanizmi; Personalın
maarifləndirilməsi yolu; Maddi əhəmiyyəti var;
B) Maddi əhəmiyyəti var; Davamlı inkişafi təmin edən; İllik hesabat üçün zəruru
C) Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən bir nəzarət mexanizmi; Personalın
maarifləndirilməsi yolu; İllik hesabat üçün zəruru
D) Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən bir nəzarət mexanizmi; Davamlı inkişafi təmin edən;
İllik hesabat üçün zəruru
E) Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən bir nəzarət mexanizmir; Personalın
maarifləndirilməsi yolu; Davamlı inkişafi təmin edən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

22. Üçüncü tərəf audit nədir?
A) Müəssisə rəhbərinin öz müəssisəsini yoxlamasıdır
B) Sertifikatlaşdırma təşkilatı tərəfindən keçirilən auditdir
C) Sifarişçi tərəfindən həyata keçirilən auditdir
D) Yüksək çinli məmur tərəfindən keçirilən auditdir
E) Müəssisənin özü tərəfindən audit edilməsidirıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

23. İkinci tərəf audit nədir?
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A) Müəssisə rəhbərinin öz müəssisəsini yoxlamasıdır
B) Müəssisənin özü tərəfindən audit edilməsidirıdır
C) Sifarişçi tərəfindən həyata keçirilən auditdir
D) Yüksək çinli məmur tərəfindən keçirilən auditdir
E) Sertifikatlaşdırma təşkilatı tərəfindən keçirilən auditdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

24. Daxili audit nədir?
A) Müəssisə rəhbərinin öz müəssisəsini yoxlamasıdır
B) Müəssisənin özü tərəfindən audit edilməsidirıdır
C) Sertifikatlaşdırma təşkilatı tərəfindən keçirilən auditdir
D) Yüksək çinli məmur tərəfindən keçirilən auditdir
E) Sifarişçi tərəfindən həyata keçirilən auditdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

25. Xarici auditin neçə növü var?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ISO 9001:2015
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26. Auditin neçə növü var?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 6
E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

27. Qeyd nədir?
A) Audit ediləcək şöbə/bölmə rəisinin sənədləri
B) Sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən göndərilən sənədlər
C) Həyata keçirilən fəaliyyətin dəlilini təmin edən və ya əldə edilən nəticələri sübut edən
sənəd
D) Gün ərzində yazılan yazılar
E) Rəhbər tərəfindən aparılan qeydlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

28. Obyektiv dəlil hansı yollarla əldə edilə bilər?
A) Qrup rəhbərinin yazılı təsdiqi ilə
B) Audit ediləcək işçilərin təsdiqi ilə
C) Mühakimə vasitəsi ilə
D) Müşahidə, ölçmə, müayinə vasitəsi ilə
E) İstintaq vasitəsi ilə
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

29. Obyektiv dəlil nədir?
A) Proqnozlar
B) Təxmin edilən fikirlər
C) İddialar
D) Sübuta yetirilməmiş faktlar
E) Bir şeyin doğruluğunu və ya mümkünlüyünü dəstəkləyən məlumatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

30. Uyğunluq nədir?
A) Bir şərtin yerinə yetirilmiş olmasıdır
B) Bir şərtin yerinə yetirilməməsidir
C) Proqnozlaşdırılan hadisələr toplusudur
D) Standartın tələblərindən kənara çıxmalardır
E) Müəssisə rəhbərinin işçiləri haqqında məlumatlı olmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

31. Uyğunsuzluq nədir?
A) Müştəri məmnuniyyətidir
B) Bir şərtin yerinə yetirilməmiş olmasıdır
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C) Proqnozlaşdırılan hadisələr toplusudur
D) Standartın tələblərinə riayət etməkdir
E) Müəssisə rəhbərinin işçilərin üzərində nəzarətidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

32. Qapanış toplantısı nələri əks etdirir?
A) Öncədən keçirilmiş auditlərin nəticələrini
B) Aşkarlanmış uyğunsuzluqların aradan qaldırılma üsullarını
C) Rəhbərliyin auditin gedişatı haqda məruzəsini
D) Auditor qrupu ilə audit olunan tərəf arasında obyektiv dəlillərə əsaslanaraq aşkar
edilmiş uyğunsuzluqların fikir mübadiləsini
E) Auditor qrupu ilə audit olunan tərəf arasında müşahidələrə əsaslanaraq aşkar edilmiş
uyğunsuzluqların fikir mübadiləsini
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

33. Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin neçə prinsipi var?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 10
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

34. Aşkar olunmuş uyğunsuzluqların səbəblərinin aradan qaldırılması üçün görülən
fəaliyyət necə adlanır?
A) Düzəltmə
B) Öncə görülmüş fəaliyyət
C) Tədbirlər planı
D) Düzəldici fəaliyyət
E) Önləyici fəaliyyət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

35. Auditin başlanması üçün təşkil edilən və məlumat xarakteri daşıyan toplantı necə
adlanır?
A) Auditorların qrup daxili toplantısı
B) Açılış toplantısı
C) Rəhbərliyin təhlili toplantısı
D) Qapanış toplantısı
E) Audit qrupların toplantısı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

36. İSO9001 standartında proses nədir?
A) Nəzarət sistemidir
B) Daxili auditdir
C) Düzəldici fəaliyyətdir
D) Müştəri məmnuniyyətidir
E) Daxilolmanı nəticəyə çevirən fəaliyyətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: ISO 9001:2015

37. Keyfiyyət siyasəti kim tərəfindən hazırlanmalıdır?
A) Sahə rəisi
B) Rəhbərlik təmsilçis
C) Texnoloq
D) Keyfiyyət üzrə mühəndis
E) Müəssisənin rəhbəri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ISO 9001:2015

38. Auditor seçimi nəyə arxalanaraq aparılmalıdır?
A) Müəssisədə nüfuzu
B) İxtisası
C) İşlədiyi sahə
D) Auditorun sahə üzrə sertifikatına və auditor xüsusiyyətlərinə malik olmasına
E) Yaş baxımından uyğunluq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

39. Audit keçirilməsində əsas məqsəd nədən ibarətdir?
A) İşçi məmnuniyyətinin artırılması
B) Rəhbərliy tərəfdən işçilərə basqı
C) Əməkdaşların cəlb edilməsi
D) Şəxsi maraqlar
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E) Müəsissənin fəaliyyətinin standartın şərtlərinə, eləcə də dövlətin qanun və qaydalarına
uyğun olub olmadığını aşkar etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ISO 9001:2015

40. Təyin olunmuş audit prosesinə auditor qrupu, qrup rəhbəri və ehtiyac duyulduqda
texniki ekspertlərin secimi kim tərəfindən həyata keçirilir?
A) Audit qrupu
B) Baş auditor
C) Qrup rəhbəri
D) Auditor
E) Rəhbərlik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

41. Sənədləşmiş auditin məqsədləri, əhatə dairəsi və kriteriaların özündə əks etdirən audit
proqram kim tərəfindən idarə olunur?
A) Qrup rəhbəri
B) Auditor
C) Baş auditor
D) Rəhbərlik
E) Audit qrupu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

42. Audit qrupu neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?
A) 5 nəfər, ehtiyac duyulduqda sahə üzrə ekspertlərin audit qrupuna qoşulması istisna deyil
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B) Bir və ya bir neçə auditordan ibarət olmalıdır, ehtiyac duyulduqda sahə üzrə ekspertlərin
audit qrupuna qoşulması istisna deyil
C) 2 nəfər, ehtiyac duyulduqda sahə üzrə ekspertlərin audit qrupuna qoşulması istisna deyil
D) 3 nəfər, ehtiyac duyulduqda sahə üzrə ekspertlərin audit qrupuna qoşulması istisna deyil
E) 1 nəfər, ehtiyac duyulduqda sahə üzrə ekspertlərin audit qrupuna qoşulması istisna deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

43. Bir neçə idarəetmə sisteminin birgə təşkil edilən audit prosesi necə adlanır?
A) Müştərək audit
B) Birgə audit
C) Kompleks audit
D) Səmərəli audit
E) Planlı audit
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ISO 9001:2015

44. Keyfiyyət idarəetmə standartının auditini təmin edən standart hansıdır?
A) ISO IEC 17025
B) ISO 14001
C) ISO 9001
D) ISO 19011
E) OHSAS 18001
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015
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45. Keyfiyyət idarəetmə sistemini özündə əks etdirən standart hansıdır?
A) ISO IEC 17025
B) ISO IEC 17024
C) ISO 14001
D) OHSAS 18001
E) ISO 9001
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ISO 9001:2015

46. Müəssisə rəhbəri aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansı ilə birbaşa məşğul olmaya bilər?
A) Şikayətləri analiz etmək
B) Keyfiyyət siyasəti müəyyən etmək
C) Keyfiyyət hədəfləri müəyyən etmək
D) Cavabdehlik və səlahiyyətləri təyin etmək
E) Resursları təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

47. Qeyd edilənlərdən hansı texniki təhlükəsizlik tələblərinin normalarına aid deyil?
A) Dövlət standartları
B) Əməyin mühafizəsi qaydaları
C) Ekoloji və yanğın təhlükəsizliyi
D) Ətraf mühitin mühafizəsi
E) Müalicə profilaktik və reabilitasiya təminatı
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

48. Dövlət Neft Şirkətində (SOCAR) əməyin mühafizəsi hansı sənədlə tənzimlənir?
A) Vahid İdarəetmə Sistemi ilə
B) Vahid Əməyin Mühafizəsi Sistemi ilə
C) Əmək məcəlləsi ilə
D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə
E) Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

49. Qeyd edilənlərdən hansı əməyin mühafizəsinin tərəfləridir?
A) Dövlət hakimiyyəti orqanları
B) Qeyd edilənlərin hamısı əməyin mühafizəsinin tərəfləridir
C) Mülkiyyətçilər
D) İşəgötürənlər
E) İşçilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

50. Əməyin mühafizəsi məsələləri üzrə dövlət siyasəti hansı təşkilat
tərəfindən həyata keçirilir?
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A) Əməyin mühafizəsinə dair vahid dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikası Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir
B) Əməyin mühafizəsinə dair vahid dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir
C) Əməyin mühafizəsinə dair vahid dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial-Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir
D) Əməyin mühafizəsinə dair vahid dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikası Fövqəladə
Hallar Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir
E) Əməyin mühafizəsinə dair vahid dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikası Energetika
Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

51. Əməyin mühafizəsi məsələləri hansı qanunvericiliklə tənzimlənir?
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə
B) “Yanğın Təhlükəsizliyi haqqında” qanun ilə
C) “Nəqliyyat haqqında” qanun ilə
D) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə
E) “Texniki Təhlükəsizlik haqqında” qanun ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

52. Qeyd edilənlərdən hansı Əmək və Əhalinin Sosial-Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əməyin
mühafizəsi sahəsində yerinə yetirdiyi vəzifələrə aid deyil?
A) Müvafiq icra orqanları tərəfindən qəbul edilmiş norma və qaydaların əməyin mühafizəsi
üzrə mövcud qanunvericiliyin tələblərinin uyğunluğuna
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B) İşəgötürənlərin əməyin mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə icra
edilməsinə
C) Sağlam əmək şəraitinin təmin edilməsinə yönəldilmiş təkliflərlə çıxış edir
D) Təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsinə yönəldilmiş təkliflərlə çıxış edir
E) İşçilərin əməyin mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə icra edilməsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

53. Müəssisədə əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşməsi üçün
ayrılan vəsaitin minimum həddi nə qədər olmalıdır?
A) Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsinin 220-ci maddəsinə əsasən bu sahəyə
xərclənən illik vəsaitin həcmi işçilərin əməyinin ödənilməsinə xərclənən vəsaitin
məbləğinin iki faizindən az olmamalıdır
B) Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsinin 220-ci maddəsinə əsasən bu sahəyə
xərclənən illik vəsaitin həcmi işçilərin əməyinin ödənilməsinə xərclənən vəsaitin
məbləğinin bir faizindən az olmamalıdır
C) Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsinin 220-ci maddəsinə əsasən bu sahəyə
xərclənən illik vəsaitin həcmi işçilərin əməyinin ödənilməsinə xərclənən vəsaitin
məbləğinin dörd faizindən az olmamalıdır
D) Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsinin 220-ci maddəsinə əsasən bu sahəyə
xərclənən illik vəsaitin həcmi işçilərin əməyinin ödənilməsinə xərclənən vəsaitin
məbləğinin beş faizindən az olmamalıdır
E) Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsinin 220-ci maddəsinə əsasən bu sahəyə
xərclənən illik vəsaitin həcmi işçilərin əməyinin ödənilməsinə xərclənən vəsaitin
məbləğinin üç faizindən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017
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54. Müəssisədə əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşməsi üçün
ayrılan vəsaitin həcmi harada müəyyən edilir?
A) Konstitusiyada
B) Kollektiv müqavilədə
C) Əmək müqaviləsində
D) Müəssisənin əsasnaməsində
E) Əmək məcəlləsində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

55. Əməyin mühafizəsi işinin təşkili və əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericiliyin tələblərinə
əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi üçün müəssisələrdə işçilərin sayı neçə
nəfərdən artıq olduqda əməyin mühafizəsi xidməti yaradılmalıdır?
A) 500
B) 1000
C) 50
D) 100
E) 10
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

56. Əməyin mühafizəsi işinin təşkili və əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericiliyin tələblərinə
əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi üçün müəssisələrdə işçilərin sayı neçə
nəfərdən artıq olduqda müəssisə rəhbərinin müavini vəzifəsi təsis edilməlidir?
A) 50
B) 100
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C) 10
D) 500
E) 1000
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

57. Əməyin mühafizəsi işinin təşkili və əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericiliyin tələblərinə
əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi üçün müəssisələrdə işçilərin sayı neçə
nəfərdən artıq olduqda sənaye-sanitariya laboratoriyası təşkil olunmalıdır?
A) 50
B) 100
C) 10
D) 500
E) 1000
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

58. Daxili auditin ətraflı müzakirəsi necə həyata keçirilir?
A) Rəhbərlik yanında keçirilən açılış toplantısında
B) Rəhbərlik yanında keçirilən yekun təhlil toplantısında
C) Rəhbərlik yanında keçirilən qapanış toplantısında
D) Rəhbərlik yanında keçirilən aylıq keçirilən toplantıda
E) Rəhbərlik yanında keçirilən rüblük olaraq keçirilən toplantıda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

59. Qeyd edilənlərdən hansı idarələrdə əməyin təhlükəsizliyi xidmətinin əsas vəzifələrinə
aid deyil?
A) İşəgötürənə və işçiyə əməyin mühafizəsi üzrə göstərişlər vermək
B) Müəssisədə əməyin mühafizəsi işinin təşkili və əlaqələndirilməsi
C) Müəssisənin işçiləri tərəfindən əməyin mühafizəsi üzrə qanunverilik və digər normativ
hüquqi aktlara əməl edilməsinə nəzarət
D) İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması və əmək şəraitinin
yaxşılaşdırılması üzrə profilaktiki tədbirləri hazırlamaq və həyata keçirilməsinə çalışmaq
E) İstehsalatda baş vermiş peşə xəstəliklərinin qarşısının alınması və əmək şəraitinin
yaxşılaşdırılması üzrə profilaktiki tədbirləri hazırlamaq və həyata keçirilməsinə çalışmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

60. Qeyd edilənlərdən hansı iş yerlərində istehsalat mühitinə təsir edən əsas amillərə aid
deyil?
A) Fiziki amillər
B) Texnogen amillər
C) Kimyəvi amillər
D) Bioloji amillər
E) Psixoloji amillər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017
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61. İş yerlərində istehsalat mühitinə təsir edən fiziki amillər hansılardır?
A) Ümumi toksiki, qıcıqlandırıcı
B) Mikro-makro orqanizmlər
C) Havanın tozluluğu, temperatur, səs-küy, infra və ultrasəs, titrəyişlər
D) Zehni psixologiya yorğunluq
E) Zehni gərginliyə gətirən amillər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

62. İş yerlərində istehsalat mühitinə təsir edən kimyəvi amillər hansılardır?
A) Havanın tozluluğu, temperatur, səs-küy, infra və ultrasəs, titrəyişlər
B) Zehni psixologiya yorğunluq
C) Zehni gərginliyə gətirən amillər
D) Ümumi toksiki, qıcıqlandırıcı
E) Mikro-makro orqanizmlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

63. İş yerlərində istehsalat mühitinə təsir edən bioloji amillərə aid olmayanı tapın:
A) Viruslar
B) Göbələklər
C) Bakteriyalar
D) Bitkilər və heyvan aləmi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Qıcıqlandırıcılar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

64. İş yerlərində istehsalat mühitinə təsir edən fiziki amillərə aid olmayanı tapın:
A) Havanın mayeliliyi
B) Havanın tozluluğu
C) Havanın temperaturu
D) Səs-küy və titrəyişlər
E) İnfra və ultrasəs
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

65. Müəssisədə iş yerlərinin attestasiyası hansı məqsədlərlə yerinə yetirilir?
A) Müəssisədəki iş yerlərinin yanğın təhlükəsizlik qaydalarının faktiki vəziyyətinin
qüvvədə olan norma, qayda və standartların tələblərinə uyğun olmasını
aşkar etmək
B) Müəssisədəki iş yerlərinin əmək şəraitinin faktiki vəziyyətinin qüvvədə olan
təhlükəsizlik norma, qayda və standartların tələblərinə uyğun olmasını
aşkar etmək
C) Müəssisədəki iş yerlərinin əmək şəraitinin keçmiş dövrdəki vəziyyətinin qüvvədə
olan təhlükəsizlik norma, qayda və standartların tələblərinə uyğun
olub-olmamasını müəyyən etmək
D) Müəssisədəki iş yerlərinin əmək şəraitinin gələcək dövrdəki vəziyyətinin qüvvədə
olan təhlükəsizlik norma, qayda və standartların tələblərinə uyğun
olub-olmamasını müəyyən etmək

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Müəssisədəki iş yerlərinin partlayış təhlükəsizlik qaydalarının faktiki vəziyyətinin
qüvvədə olan norma, qayda və standartların tələblərinə uyğun olmasını
aşkar etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

66. Verilənlərdən hansı iş yerlərinin attestasiyası zamanı qiymətləndirilmir və ya müəyyən
edilmir?
A) İş yerlərində təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin faktiki göstəricilərinin müəyyən
edilməsi
B) İş yerlərinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi
C) Qeyd edilənlərdən hamısı qiymətləndirilməli və ya müəyyən edilməlidir
D) İşçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilmələrinin qiymətləndirilməsi
E) İş yerlərində iş şəraitinin faktiki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

67. Qeyd edilənlərdən hansı iş yerlərində təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin faktiki
göstəricilərinin müəyyən edilməsi zamanı qiymətləndirilir?
A) Təhlükəli istehsalat amilləri
B) Zərərli istehsalat amilləri
C) Əməyin ağırlığı və gərginliyi
D) Qeyd edilənlərdən hamısı qiymətləndirilməlidir
E) Qeyd edilənlənlərdən heç birinin qiymətləndirilməsi vacib deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

68. Aşağıdakılardan hansı iş yerlərinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinin əsas
obyektləri deyil?
A) İstehsal avadanlıqları ilə təmin olunma
B) Qurğular və alətlərlə təmin olunma
C) Təlim və öyrənilmə vasitələri təmin olunma
D) Qeyd edilənlərdən heç biri iş yerlərinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinin
əsas obyektləri deyil
E) Qeyd edilənlər hamısı iş yerlərinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinin əsas
obyektləridir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

69. İş yerlərində attestasiyasının keçirilməsi barədə mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) Attestasiyanın keçirilməsi müddəti 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq, əməyin xarakterinin
və şəraitinin dəyişməsindən asılı olaraq müəssisənin özü tərəfindən müəyyən olunur
B) Attestasiyanın keçirilməsi müddəti ildə bir dəfədən az olmayaraq, əməyin xarakterinin
və şəraitinin dəyişməsindən asılı olaraq müəssisənin özü tərəfindən müəyyən olunur
C) Attestasiyanın keçirilməsi müddəti 3 ildə bir dəfədən az olmayaraq, əməyin xarakterinin
və şəraitinin dəyişməsindən asılı olaraq müəssisənin özü tərəfindən müəyyən olunur
D) Attestasiyanın keçirilməsi müddəti 2 ildə bir dəfədən az olmayaraq, əməyin xarakterinin
və şəraitinin dəyişməsindən asılı olaraq müəssisənin özü tərəfindən müəyyən olunur
E) Attestasiyanın keçirilməsi müddəti 4 ildə bir dəfədən az olmayaraq, əməyin xarakterinin
və şəraitinin dəyişməsindən asılı olaraq müəssisənin özü tərəfindən müəyyən olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

70. Qeyd edilənlərdən hansı iş yerlərində attestasiyasının keçirilməsinin normayiv əsasına
aid deyil?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Normativ hüquqi aktlar
B) İstehsalat normaları
C) Əməyin təhlükəsizlik standartları sistemi (ƏTSS)
D) Sanitar norma və qaydalar
E) Gigiyena normativləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

71. Əmək şəraiti barədə qeyd edilənlərdən hansı doğrudur?
A) Əmək şəraitinin 1-ci sinfə (təhlükəli) aid olunduğu halda, iş yeri attestasiya olunmamış
sayılır və təcili olaraq yenidən təchiz edilməli və yaxud ləğv edilməlidir
B) Əmək şəraitinin 3-cü sinfə (təhlükəli) aid olunduğu halda, iş yeri attestasiya olunmamış
sayılır və təcili olaraq yenidən təchiz edilməli və yaxud ləğv edilməlidir
C) Əmək şəraitinin 4-cü sinfə (təhlükəli) aid olunduğu halda, iş yeri attestasiya olunmamış
sayılır və təcili olaraq yenidən təchiz edilməli və yaxud ləğv edilməlidir
D) Əmək şəraitinin 5-ci sinfə (təhlükəli) aid olunduğu halda, iş yeri attestasiya olunmamış
sayılır və təcili olaraq yenidən təchiz edilməli və yaxud ləğv edilməlidir
E) Əmək şəraitinin 2-ci sinfə (təhlükəli) aid olunduğu halda, iş yeri attestasiya olunmamış
sayılır və təcili olaraq yenidən təchiz edilməli və yaxud ləğv edilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

72. Rəhbərlik təmsilçisi kimdir?
A) Müəssisə rəhbərinin əmri ilə təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis
B) Müəssisə rəhbərinin əmri ilə baş mühəndis
C) Müəssisə rəhbərinin əmri ilə baş texnoloq
D) Müəssisə rəhbərinin əmri ilə standartın tətbiqinə nəzarət edən şəxs

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Müəssisə rəhbəri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

73. İş yerinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinin qısa xülasəsi ...
hesab edilir. (Nöqtələri tamamlayın)
A) İş şəraiti üzrə iş yerləri attestasiyası barədə akt
B) İş şəraiti üzrə iş yerləri attestasiyası barədə protokol
C) İş şəraiti üzrə iş yerləri attestasiyası barədə göstəriş
D) İş şəraiti üzrə iş yerləri attestasiyası barədə əmr
E) İş şəraiti üzrə iş yerləri attestasiyasının xəritəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

74. Əməyin mühafizəsi üzrə iş yerlərində attestasiyasının keçirilməsinin keyfiyyətinə dövlət
nəzarəti hansı qurum tərəfindən həyata keçirilir?
A) Əməyin mühafizəsi üzrə iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsinin keyfiyyətinə dövlət
nəzarətini Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti həyata keçirir
B) Əməyin mühafizəsi üzrə iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsinin keyfiyyətinə dövlət
nəzarətini ənatedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və dağ-mədən nəzarəti dövlət Agentliyi
həyata keçirir
C) Əməyin mühafizəsi üzrə iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsinin keyfiyyətinə dövlət
nəzarətini Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi həyata keçirir
D) Əməyin mühafizəsi üzrə iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsinin keyfiyyətinə dövlət
nəzarətini Dövlət Ynağından mühafizə xidməti həyata keçirir
E) Əməyin mühafizəsi üzrə iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsinin keyfiyyətinə dövlət
nəzarətini Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi həyata keçirir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

75. İş yerində iş şəraitinin faktiki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakı hansı
amil nəzərə alınmalıdır?
A) Zərərlik və təhlükəsizlik dərəcələri
B) İşçilərin əmək qabiliyyətlilik dərəcələri
C) Zədə təhlükəsizliyi dərəcələri
D) İşçilərin fərdi mühafizə vasitələrlə ilə təmin edilməsi
E) İşçilərin təmin oluduğu fərdi mühafizə vasitələrin səmərəliliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

76. İş yerinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə əsasən zədə
təhlükəsizliyi üzrə ...... uyğun olaraq ayrıca təhlükə sinfi təyin olunur və yaxud iş yerinin
təhlükəsizlik tələblərinə tam uyğunluğu haqqında rəy verilir. (Nöqtələri tamamlayın)
A) Zərərlilik dərəcələrinin təsnifatına
B) Təhlükəsizlik dərəcələrinin təsnifatına
C) Əmək şəraitinin təsnifatına
D) Zədə təhlükəsizliyi dərəcələrinin təsnifatına
E) İşçilərin əmək qabiliyyətinin təsnifatına
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

77. Qeyd edilənlərdən hansılar iş yerlərinin əmək şəraiti gigiyenik tələblərə və təhlükəsizlik
tələblərinə uyğun hesab olunur?
A) İş yerində təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin olmadığı halda

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) İş yerində təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin faktiki göstəricilərinin optimal
miqdarlara uyğun olduğu halda
C) İşçilərin zədə təhlükəsizliyi və fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatı üzrə tələblərin yerinə
yetirmədiyi halda
D) İşçilərin zədə təhlükəsizliyi və fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatı üzrə tələblərin
yerinə yetirdiyi halda
E) İş yerində təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin faktiki göstəricilərinin yol verilən
miqdarlara uyğun olduğu halda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

78. Hansı halda iş yerlərində əmək şəraiti təhlükəli və zərərli sayılır?
A) İş yerində təhlükəli istehsalat amillərinin faktiki göstəriciləri zədə təhlükəsizliyi üzrə
tələblərdən və yaxud qüvvədə olan normalardan yüksək olduğu halda
B) İş yerində təhlükəli amillərinin faktiki göstəriciləri işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə
təminatı üzrə tələblərdən və yaxud qüvvədə olan normalardan yüksək olduğu halda
C) İş yerində zərərli istehsalat amillərinin faktiki göstəriciləri işçilərin fərdi mühafizə
vasitələri ilə təminatı üzrə tələblərdən və yaxud qüvvədə olan normalardan yüksək olduğu
halda
D) İş yerində işçilərin əmək qabiliyyətliliyinin faktiki göstəriciləri qüvvədə olan
normalardan yüksək olduğu halda
E) İş yerində zərərli istehsalat amillərinin faktiki göstəriciləri zədə təhlükəsizliyi üzrə
tələblərdən və yaxud qüvvədə olan normalardan yüksək olduğu halda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

79. İstehsalat amilləri dərəcələrinin instrumental ölçülmələri, əmək prosesinin ağırlığı və
gərginliyinin müəyyən edilməsi, iş yerinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi və
işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatının qiymətləndirilməsi nə ilə rəsmiləşdirilir?
A) Müvafiq protokolla

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Müvafiq aktla
C) Müvafiq əmr ilə
D) Müvafiq sazişlə
E) Müvafiq kollektiv müqavilə ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

80. "İş yerlərinin nəticəsi olan protokolda qeyd edilənlərdən hansılar öz əksini tapmalıdır"
sualının doğru olmayan cavabı aşağıdakılardan hansıdır?
A) İstehsalat amilləri dərəcələrinin instrumental ölçülmələri
B) İşçilərin əmək qabiliyyətlilik dərəcələrinin müəyyən edilməsi
C) Əmək prosesinin ağırlığı və gərginliyinin müəyyən edilməsi
D) İş yerinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi
E) İşçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatının qiymətləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

81. Təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin dərəcələri nəyin əsasında müəyyən olunur?
A) Konsentrik ölçmələr
B) Biometrik ölçmələr
C) İnstrumental ölçülər
D) Erqonomik ölçmələr
E) Geometrik ölçmələr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

82. Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji amillərin ......................................... iş prosesində
aparılmalıdır. (Nöqtələri tamamlayın)
A) Biometrik ölçüləri, bioloji tədqiqatları
B) Konsentrik ölçüləri, fiziki tədqiqatları
C) Geometrik ölçüləri, kimyəvi tədqiqatları
D) İnstrumental ölçüləri, erqonometrik tədqiqatları
E) Ekssentrik ölçüləri, psixofizioloji tədqiqatları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

83. Müəssisənin attestasiya komissiyasının işinin nəticələri əsasında tərtib edilmiş əmək
şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya protokoluna qeyd edilənlərdən hansı əlavə edilmir?
A) Müəssisədə əmək qabiliyyətinin itirilməsinə qarşı yönəldilmiş tədbirlər planı
B) Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya pasportu
C) Bölmələrdə əmək şəraiti üzrə attestasiyasının və iş yerlərinin siyahısı
D) Müəssisədə iş yerlərinin və əmək şəraiti üzrə attestasiya nəticələrinin toplu siyahısı
E) Müəssisədə əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və sağlamlaşdırılması üzrə tədbirlər planı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

84. İş yerlərində attestasiyasının keçirilməsinin məqsədlərinə aşağıda qeyd edilənlərdən
hansı aid deyil?
A) İstehsal avadanlıqlarının yeniləri ilə əvəz edilməsi ilə əlaqədar
B) Fərdi mühafizə vasitələrinin yenidən qurulması ilə əlaqədar
C) Texnoloji proseslərin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar
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D) Kollektiv mühafizə vasitələrinin yenidən qurulması ilə əlaqədar
E) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiyasını
keçirdiyi zaman aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması ilə əlaqədar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

85. Əməyin mühafizəsi sahəsində müvafiq qaydalara və normativ hüquqi aktlara əməl
edilməsinə nəzarət kim tərəfindən həyata keçirilir?
A) Sənayedə İşlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi
B) Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi
C) Dövlət Əmək Müfəttişliyi
D) Yanğın Nəzarəti Xidməti
E) Yanğından Mühafizə Xidməti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları". AR Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı

86. Qeyd edilənlərdən hansı əmək şəraitinin vəziyyətinə nəzarətin əsas vəzifələrinə aid
deyil?
A) İstehsalatda bədbəxt hadisələrin qarşısının alınmasına yönəldilmiş əsas tədbirlərdən biri
B) Əmək şəraitinin tələblərindən kənara çıxma hallarını aşkar etmək və onların aradan
qaldırılması üzrə operativ qərar qəbul etmək
C) Əmək qanunvericiliyinin tələblərindən kənara çıxma hallarını aşkar etmək və onların
aradan qaldırılması üzrə operativ qərar qəbul etmək
D) Təhlükəsizlik qayda və normaların, standartların tələblərindən kənara çıxma hallarını
aşkar etmək və onların aradan qaldırılması üzrə operativ qərar qəbul etmək
E) İstehsalat prosesinin tələblərindən kənara çıxma hallarını aşkar etmək və onların aradan
qaldırılması üzrə operativ qərar qəbul etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004

87. İşçilərinin sayı əlli nəfərdən çox olan müəssisələrdə əməyin mühafizəsi sahəsində
yerinə yetirilməli prosedur hansıdır?
A) Əməyin mühafizəsi xidməti təsis olunur
B) Əməyin mühafizəsi üzrə mühəndis vəzifəsi təsis edilməlidir
C) Müəssisə rəhbərinin (baş mühəndisinin) əməyin mühafizəsi üzrə müavini vəzifəsi təsis
edilir
D) Sənaye-sanitariya laboratoriyası təşkil olunur
E) Əməyin gigiyenası üzrə həkim vəzifəsi təsis edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1997 (Əlavə və dəyişikliklər nəzərə
alınmaqla)

88. İşçilərinin sayı beş yüz nəfərdən artıq olan müəssisələrdə əməyin mühafizəsi sahəsində
hansı iş görülməlidir?
A) Əməyin mühafizəsi xidməti təsis olunur
B) Əməyin mühafizəsi üzrə mühəndis vəzifəsi təsis edilməlidir
C) Müəssisə rəhbərinin (baş mühəndisinin) əməyin mühafizəsi üzrə müavini vəzifəsi təsis
edilir
D) Sənaye-sanitariya laboratoriyası təşkil olunur
E) Əməyin gigiyenası üzrə həkim vəzifəsi təsis edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1997 (Əlavə və dəyişikliklər nəzərə
alınmaqla)

89. Min nəfərdən çox işçinin çalışdığı müəssisələrdə əməyin mühafizəsi sahəsində yerinə
yetirilməli prosedur hansıdır?
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A) Əməyin mühafizəsi xidməti təsis olunur
B) Əməyin mühafizəsi üzrə mühəndis vəzifəsi təsis edilməlidir
C) Müəssisə rəhbərinin (baş mühəndisinin) əməyin mühafizəsi üzrə müavini vəzifəsi təsis
edilir
D) Sənaye-sanitariya laboratoriyası təşkil olunur
E) Əməyin təşkili üzrə mühəndis vəzifəsi təsis edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1997 (Əlavə və dəyişikliklər nəzərə
alınmaqla)

90. İş yerindən və iş növündən asılı olaraq işçilər fərdi mühafizə vasitəsi ilə kimin hesabına
təmin edilməlidirlər?
A) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hesabına
B) Müəssisə hesabına
C) İşçinin hesabına
D) Həmkarlar İttifaqı Təşkilatının hesabına
E) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hesabına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1997 (Əlavə və dəyişikliklər nəzərə
alınmaqla)

91. Auditin açılış toplantısı barədə fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Rəhbərlər qatılır
B) 10-15 dəqiqə davam edir
C) Audit qrupunun lideri tərəfindən hazırlanır
D) Sertifikatlaşdırma orqanının rəhbəri iştirak edir
E) Audit qrupunun lideri tərəfindən idarə olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Y.Əhmədov və T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2009

92. Qeyd edilənlərdən hansı əmək şəraitinin vəziyyətinə müəssisə nəzarətinə aid deyil?
A) İşçilərin sanitar-texniki vəziyyətini pasportlaşdırmaq və onlara nəzarət etmək
B) Əmək şəraitinin vəziyyətinə operativ (mərhələli) nəzarət etmək
C) Sexlərin sanitar-texniki vəziyyətini pasportlaşlrmaq və onlara nəzarət etmək
D) Qurğuların sanitar-texniki vəziyyətini pasportlaşlrmaq və onlara nəzarət etmək
E) Sahələrin sanitar-texniki vəziyyətini pasportlaşdırmaq və onlara nəzarət etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004

93. Əmək şəraitinin vəziyyətinə müəssisə nəzarətinin əsas elementləri ........................................... (Nöqtələri tamamlayın)
A) Nəzarəti dəqiq müəyyən edilmiş əmr üzrə və dörd mərhələdə aparılmasıdır
B) Nəzarəti dəqiq müəyyən edilmiş sxem üzrə və dörd mərhələdə aparılmasıdır
C) Nəzarəti dəqiq müəyyən edilmiş əmr üzrə və üç mərhələdə aparılmasıdır
D) Nəzarəti dəqiq müəyyən edilmiş sxem üzrə və üç mərhələdə aparılmasıdır
E) Nəzarəti dəqiq müəyyən edilmiş akt üzrə və üç mərhələdə aparılmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004

94. Əmək şəraitinin müəssisə nəzarətinin 1-ci mərhələsi hansı müddətdə və kim tərəfindən
aparılır?
A) Sex, qurğu rəisi həftədə bir dəfədən az olmayaraq, struktur bölmələrinin daimi fəaliyyət
göstərən komissiyaları hər ayda bir dəfədən az olmayaraq

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Müəsisənin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər rübdə bir dəfədən az olmayaraq
C) Usta, iş icraçısı və qurğu rəisi, digər iş rəhbəri hər iş günü işin (növbənin) əvvəlində
D) Birliyin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər yarımildə bir dəfədən az olmayaraq (plan üzrə)
E) Birliyin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər rübdə bir dəfədən az olmayaraq (plan üzrə)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004

95. Əmək şəraitinin müəssisə nəzarətinin 2-ci mərhələsi hansı müddətdə və kim tərəfindən
aparılır?
A) Usta, iş icraçısı və qurğu rəisi, digər iş rəhbəri hər iş günü işin (növbənin) əvvəlində
B) Birliyin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər yarımildə bir dəfədən az olmayaraq (plan üzrə)
C) Birliyin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər rübdə bir dəfədən az olmayaraq (plan üzrə)
D) Sex, qurğu rəisi həftədə bir dəfədən az olmayaraq, struktur bölmələrinin daimi fəaliyyət
göstərən komissiyaları hər ayda bir dəfədən az olmayaraq
E) Müəsisənin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər rübdə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004

96. Əmək şəraitinin müəssisə nəzarətinin 3-cü mərhələsi hansı müddətdə və kim tərəfindən
aparılır?
A) Usta, iş icraçısı və qurğu rəisi, digər iş rəhbəri hər iş günü işin (növbənin) əvvəlində
B) Birliyin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər yarımildə bir dəfədən az olmayaraq (plan üzrə)
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C) Birliyin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər rübdə bir dəfədən az olmayaraq (plan üzrə)
D) Sex, qurğu rəisi həftədə bir dəfədən az olmayaraq, struktur bölmələrinin daimi fəaliyyət
göstərən komissiyaları hər ayda bir dəfədən az olmayaraq
E) Müəsisənin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər rübdə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004

97. Əmək şəraitinin müəssisə nəzarətinin 4-cü mərhələsi hansı müddətdə və kim tərəfindən
aparılır?
A) Birliyin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər yarımildə bir dəfədən az olmayaraq (plan üzrə)
B) Birliyin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər rübdə bir dəfədən az olmayaraq (plan üzrə)
C) Sex, qurğu rəisi həftədə bir dəfədən az olmayaraq, struktur bölmələrinin daimi fəaliyyət
göstərən komissiyaları hər ayda bir dəfədən az olmayaraq
D) Müəsisənin əməyin mühafizəsi üzrə daimi fəaliyyət göstərən komissiyası, yaxud onun
köməkçi komissiyası hər rübdə bir dəfədən az olmayaraq
E) Usta, iş icraçısı və qurğu rəisi, digər iş rəhbəri hər iş günü işin (növbənin) əvvəlində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004

98. Əmək şəraitinin vəziyyəti barədə məlumatlandırma barədə mülahizələrdən hansı
yanlışdır?
A) Usta 10 gündə bir dəfə sex rəisinə obyektdə əmək şəraitinin vəziyyəti haqqında məlumat
verir
B) Usta ayda bir dəfə sex rəisinə obyektdə əmək şəraitinin vəziyyəti haqqında məlumat
verir
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C) Usta 3 ayda bir dəfə sex rəisinə obyektdə əmək şəraitinin vəziyyəti haqqında məlumat
verir
D) Usta həftədə bir dəfə sex rəisinə obyektdə əmək şəraitinin vəziyyəti haqqında məlumat
verir
E) Usta altı ayda bir dəfə sex rəisinə obyektdə əmək şəraitinin vəziyyəti haqqında məlumat
verir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004

99. Düzgün cavabı seçin:
A) Qaz sızmasını və dəm qazını müəyyən edən detektor çıxış xəttində quraşdırılmalıdır
B) Qaz sızmasını və dəm qazını müəyyən edən detektor zirzəmidə quraşdırılmalıdır
C) Qaz sızmasını və dəm qazını müəyyən edən detektor binanın daxilində quraşdırılmalıdır
D) Qaz sızmasını və dəm qazını müəyyən edən detektor giriş xəttində quraşdırılmalıdır
E) Qaz sızmasını və dəm qazını müəyyən edən detektor binanın xaricində quraşdırılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş Qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

100. Qazın istifadəsində texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavabdehliyi hansı qurum daşıyır?
A) Qazın istifadəsində texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavabdehlik Azərbaycan
Respublikası Energetika Nazirliyi daşıyır
B) Qazın istifadəsində texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavabdehlik Azərbaycan
Respublikası Tarif Şurası daşıyır
C) Qazın istifadəsində texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavabdehlik Azəriqaz İstehsalat
Birliyinin Qaz İstismar Sahəsi daşıyır
D) Qazın istifadəsində texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavabdehlik Azərbaycan
Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi daşıyır
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E) Qazın istifadəsində texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavabdehlik Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi daşıyır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş Qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

101. Aşağıdakı cavablardan hansı doğrduru?
A) 1 kub metr qaz qarışığının yanması üçün tələb olunan hava həcmi 9,5 kub metrdir
B) 1 kub metr qaz qarışığının yanması üçün tələb olunan hava həcmi 12,5 kub metrdir
C) 1 kub metr qaz qarışığının yanması üçün tələb olunan hava həcmi 8,3 kub metrdir
D) 1 kub metr qaz qarışığının yanması üçün tələb olunan hava həcmi 4,3 kub metrdir
E) 1 kub metr qaz qarışığının yanması üçün tələb olunan hava həcmi 7,6 kub metrdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.M.İsmаyılоv, T.V.Cəfərоv. Qaz istismarı xidmətinin sorğu kitabı. Bakı, 2013

102. Qaz itkisinə səbəb olan amillər barədə mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) Qaz ölçü qovşağının istehsalat xəttində qurulması - qaz itkisinə səbəb olan amillərdəndir
B) Qaz ölçü qovşağının şəbəkədən əvvəl qoyulması - qaz itkisinə səbəb olan amillərdəndir
C) Qaz ölçü qovşağının kəmərin əvvəlində qurulması - qaz itkisinə səbəb olan amillərdəndir
D) Qaz ölçü qovşağının kəmərin sonunda qurulması - qaz itkisinə səbəb olan amillərdəndir
E) Qaz ölçü qovşağının qazpaylayici kompressorda qurulması - qaz itkisinə səbəb olan
amillərdəndir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ə.M.İsmаyılоv, T.V.Cəfərоv. Qaz istismarı xidmətinin sorğu kitabı. Bakı, 2013

103. 1-ci sinif qaz kəmərləri ilə nəql olunan qazın işçi təzyiqi ............................... olur. (Nöqtələri
tamamlayın)
A) 3 MPa təzyiqə qədər
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B) 2,5 MPa təzyiqdən aşağı
C) 2,5 MPa təzyiqə qədər
D) 3 MPa təzyiqdən yuxarı
E) 2,5 MPa təzyiqdən yuxarı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.M.İsmаyılоv, T.V.Cəfərоv. Qaz istismarı xidmətinin sorğu kitabı. Bakı, 2013

104. Qeyd edilənlərdən hansı auditin keçirilmə tezliyini müəyyənləşdirir?
A) Əvvəlki auditin nəticələri; Fəaliyyətlərin keyfiyyətə təsir səviyyəsi; Rəhbərliyin istəyi
B) Əvvəlki auditin nəticələri; Hava şəraiti; Auditorun əhvalı
C) Əvvəlki auditin nəticələri; Fəaliyyətlərin keyfiyyətə təsir səviyyəsi; Auditorun əhvalı
D) Əvvəlki auditin nəticələri; Rəhbərliyin istəyi; Hava şəraiti
E) Fəaliyyətlərin keyfiyyətə təsir səviyyəsi; Rəhbərliyin istəyi; Auditorun əhvalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ə.M.İsmаyılоv, T.V.Cəfərоv. Qaz istismarı xidmətinin sorğu kitabı. Bakı, 2013

105. Qaz analizatoru barədə qeyd edilənlərdən hansı doğrudur?
A) Partlayış təhlükəli qazların konsentrasiyası - qaz analizatorları il təyin edilir
B) Partlayış təhlükəli qazların sərfi - qaz analizatorları il təyin edilir
C) Partlayış təhlükəli qazların həcmi - qaz analizatorları il təyin edilir
D) Partlayış təhlükəli qazların miqdarı - qaz analizatorları il təyin edilir
E) Partlayış təhlükəli qazların sıxlığı - qaz analizatorları il təyin edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

106. İşçilərin təhlükəsiz iş üsullarına öyrədilməsi hansılardır?
A) Bütün növ təlimatlar, kursların təşkili, praktiki məşğələlər
B) Kursların təşkili, fərdi ixtisasların artırılması, ezamiyyətə göndərilmə
C) Kursların təşkili, fərdi ixtisasların artırılması, praktiki məşğələlər
D) Bütün növ təlimatlar, biliklərin yoxlanılması, kursların təşkili
E) İşçilərin ixtisaslarının artırılması, təlimatların keçirilməsi, ezamiyyətə göndərilmə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004

107. Neft Sənayesi müəssisələrində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik
texnikası sahəsində aparılan işlər hansı rəhbər sənədlərə əsasən idarə olunur?
A) İdarənin əmrləri və sərəncamları
B) Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalar
C) Neft Sənayesi Həmkarlarının qərar və qətnamələri
D) Qüvvədə olan əməyin mühafizəsi və təhlükəsiz texnikası qaydaları
E) Əməyin Mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004

108. “Kioto protokolu” nə vaxt və neçə dövlət tərəfindən imzalanmışdır?
A) “Kioto protokolu” 1997-ci ildə, 159 dövlət tərəfindən imzalanmışdır
B) “Kioto protokolu” 1987-ci ildə, 149 dövlət tərəfindən imzalanmışdır
C) “Kioto protokolu” 1990-cı ildə, 140 dövlət tərəfindən imzalanmışdır
D) “Kioto protokolu” 1997-ci ildə, 169 dövlət tərəfindən imzalanmışdır
E) “Kioto protokolu” 2007-ci ildə, 169 dövlət tərəfindən imzalanmışdır
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

109. İstixana effekti barədə qeyd edilənlərdən hansı yanlışdır?
A) Atmosferə CH4 qazının yığılması istixana effekti yaradır
B) İstixana qazları litosfer qatının məhv olmasına gətirib çıxarır
C) Atmosferə CO qazının yığılması istixana effekti yaradır
D) Atmosferə CO2 qazının yığılması istixana effekti yaradır
E) İstixana qazları ozon qatının məhv olmasına gətirib çıxarır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

110. Qeyd edilənlərdən hansı ekoloji təsir mənbələrinə aid deyil?
A) Havaya təsir Ekoloji təsir mənbəyidir
B) İnsana təsir Ekoloji təsir mənbəyidir
C) İstehsalat resurslarına təsir Ekoloji təsir mənbəyidir
D) Torpağa təsir Ekoloji təsir mənbəyidir
E) Təbii resurslara təsir Ekoloji təsir mənbəyidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

111. SOCAR-ın idarə və müəssisələrində ekologiyaya dair hansı
sənədlərin olması mütləqdir?
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A) SOCAR-ın idarə və müəssisələrində ekologiyaya dair Ekoloji pasportun olması mütləqdir
B) SOCAR-ın idarə və müəssisələrində ekologiyaya dair Yol Verilən Axıntı Həddi sənədinin
olması mütləqdir
C) SOCAR-ın idarə və müəssisələrində ekologiyaya dair Yol Verilən Tullantı Həddi sənədinin
olması mütləqdir
D) SOCAR-ın idarə və müəssisələrində ekologiyaya dair rtullantıların zərərsizləşdirmə
vəziyyəti sənədinin olması mütləqdir
E) SOCAR-ın idarə və müəssisələrində ekologiyaya dair radiasiya vəziyyəti sənədinin olması
mütləqdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

112. Tullantıların idarə edilmə ardıcıllığı necədir?
A) Toplanma - utilizə edilmə - kənarlaşdırma - təkrar emal
B) Toplanma - kənarlaşdırma - təkrar emal - utilizə edilmə
C) Toplanma - kənarlaşdırma - utilizə edilmə - təkrar emal
D) Toplanma - təkrar emal - utilizə edilmə - kənarlaşdırma
E) Toplanma - utilizə edilmə - təkrar emal - kənarlaşdırma
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

113. Kioto Protokolu nə haqdadır?
A) İqlim Dəyişmələri üzrə Çərcivə Konvensiyasıdır
B) İqlim Dəyişmələri üzrə Beynəlxalq Konvensiyadır
C) İqlim Dəyişmələri üzrə Qanunlar toplumudur
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D) Tullantıların idarəolunması üzrə Çərcivə Konvensiyasıdır
E) Tullantıların idarəolunması üzrə Beynəlxalq Konvensiyasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

114. Ekoloji problemlər miqyasına görə neçə yerə bölünür?
A) 6
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

115. Ekoloji aspekt nədir?
A) Ətraf mühitin təsir edə biləcəyi potensial mənbəyə ekoloji aspekt deyilir
B) Ətraf mühitdə yığıla bilən tullantlara ekoloji aspekt deyilir
C) Ətraf mühitin istehsalat amillərinə təsiri ekoloji aspekt deyilir
D) Ətraf mühitə təsir edə biləcək potensial mənbəyə ekoloji aspekt deyilir
E) Qeyd edilənlərdən heç biri ekoloji aspekti təsbit etmir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017
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116. Qeyd edilənlərdən hansılar Keyfiyyəti İdarəertmə Sisteminin prinsiplərinə aid deyil?
A) Müştəriyə istiqamətlənmək. Rəhbərliyin liderliyi
B) İdarəetmədə personalın iştirakı. Prosesli yanaşma
C) İdarəetmədə sistem yanaşması. Davamlı təkmilləşdirmə
D) Qərarların faktlara əsaslanaraq verilməsi
E) İstehlakçılarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

117. Keyfiyyəti İdarəertmə Sisteminin tələbləri necə yerinə yetirilməlidir?
A) Müəyyənləşdirilməlidir, tətbiq edilməlidir, sənədləşdirilməlidir, dəstəklənməlidir,
effektliyi mütəmadi olaraq yaxşılaşdırılmalıdır
B) Müəyyənləşdirilməlidir, dəstəklənməlidir, tətbiq edilməlidir, sənədləşdirilməlidir,
effektliyi mütəmadi olaraq yaxşılaşdırılmalıdır
C) Müəyyənləşdirilməlidir, sənədləşdirilməlidir, tətbiq edilməlidir, dəstəklənməlidir,
effektliyi mütəmadi olaraq yaxşılaşdırılmalıdır
D) Müəyyənləşdirilməlidir, sənədləşdirilməlidir, dəstəklənməlidir, tətbiq edilməlidir,
effektliyi mütəmadi olaraq yaxşılaşdırılmalıdır
E) Müəyyənləşdirilməlidir, dəstəklənməlidir, sənədləşdirilməlidir, tətbiq edilməlidir,
effektliyi mütəmadi olaraq yaxşılaşdırılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

118. Qeyd edilənlərdən hansı Keyfiyyəti İdarəertmə Sistemində istifadə olunan sənədlər
deyil?
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A) Keyfiyyət sahəsində siyasət
B) İS üzrə prosedurlar
C) Vəzifə və nəzarət təlimatları
D) Keyfiyyət üzrə prosedurlar
E) Keyfiyyət üzrə Rahbər sənəd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

119. Azərbaycan neçənci ildən ISO-nun tam hüquqlu üzvü seçilmişdir?
A) Azərbaycan 2000-ci ildən ISO-nun tam hüquqlu üzvü seçilmişdir
B) Azərbaycan 1997-ci ildən ISO-nun tam hüquqlu üzvü seçilmişdir
C) Azərbaycan 2005–ci ildən ISO-nun tam hüquqlu üzvü seçilmişdir
D) Azərbaycan 2002–ci ildən ISO-nun tam hüquqlu üzvü seçilmişdir
E) Azərbaycan 2003–cü ildən ISO-nun tam hüquqlu üzvü seçilmişdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

120. ISO 14001 nədir?
A) ISO 14001 Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə standartdır
B) ISO 14001 Keyfiyyəti idarəetmə Sistemi üzrə standartdır
C) ISO 14001 Audit üzrə beynəlxalq standartıdır
D) ISO 14001 Aspektlərin qiymətləndirilməsi standartıdır
E) ISO 14001 Müştəri məmnuniyyəti və şikayətlərin araşdırılması standartıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

121. İSO 9001 nədir?
A) Audit üzrə beynəlxalq standartıdır
B) Keyfiyyət idarəetmə sistemi üzrə beynəlxalq standartdır
C) Aspektlərin qiymətləndirilməsi standartıdır
D) Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə standartdır
E) Müştəri məmnuniyyəti və şikayətlərin araşdırılması standartıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

122. Qazdan istifadə Qaydalarına görə qaz paylayıcısının vəzifəsi nədir?
A) Qazın təmizlənməsi ilə məşğul olur
B) QPS-ə daxil olan qazı tənzimləyir
C) Qazın rejimlərinə nəzarəti həyata keçirir
D) Qazın paylanmasını və satışını həyata keçirir
E) Qazı istehlakçıların kəmərlərinə yönəldir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş Qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

123. Qazdan istifadə Qaydalarına görə istehlakçı kimdir?
A) Qazı satın alıb və paylayan şəxs
B) Qazdan xammal kimi istifadə edən fiziki şəxs
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C) Qazdan xammal kimi istifadə edən hüquqi şəxs
D) Qazdan xammal kimi istifadə edən hüquqi və fiziki şəxs
E) Qazı satın alan və qazdan yanacaq, xammal kimi istifadə edən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş Qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

124. Qazdan istifadə Qaydalarına görə qaz qurğusu nədir?
A) Dövlət standartlarına cavab verən məişət və sənaye qaz qurğusudur
B) İstehsalçı zavodun təlimatına cavab verən məişət və sənaye qaz qurğusudur
C) Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin standartlarına cavab verən məişət və sənaye qaz
qurğusudur
D) Podratçı təşkilatın tələblərinə cavab verən məişət və sənaye qaz qurğusudur
E) Fövqəlada Hallar Nazirliyinin texniki qaydalarına cavab verən məişət və sənaye qaz
qurğusudur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş Qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

125. Qazdan istifadə Qaydalarına görə məişət qaz qurğusu nədir?
A) Qaz sərfi saatda 8 kub metr olan, əhalinin məişət ehtiyacları üçün qazın yanacaq kimi
istehlakı prosesində istifadə olunan, Dövlət standartına cavab verən qaz qurğusu
B) Qaz sərfi saatda 10 kub metr olan, əhalinin məişət ehtiyacları üçün qazın yanacaq kimi
istehlakı prosesində istifadə olunan, Dövlət standartına cavab verən qaz qurğusu
C) Qaz sərfi saatda 12 kub metr olan, əhalinin məişət ehtiyacları üçün qazın yanacaq kimi
istehlakı prosesində istifadə olunan, Dövlət standartına cavab verən qaz qurğusu
D) Qaz sərfi saatda 9 kub metr olan, əhalinin məişət ehtiyacları üçün qazın yanacaq kimi
istehlakı prosesində istifadə olunan, Dövlət standartına cavab verən qaz qurğusu
E) Qaz sərfi saatda 11 kub metr olan,əhalinin məişət ehtiyacları üçün qazın yanacaq kimi
istehlakı prosesində istifadə olunan, Dövlət standartına cavab verən qaz qurğusu
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş Qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

126. Qazdan istifadə qaydalarına görə sənaye qaz qurğusu nədir?
A) Qaz sərfiı saatda 12 kub metrdən artıq olan, istilik enerjisinin alınması və məişət
ehtiyacları üçün qazın yanacaq və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ilə əlaqədar xammal
kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən qaz
qurğusu
B) Qaz sərfiı saatda 8 kub metrdən artıq olan, istilik enerjisinin alınması və məişət
ehtiyacları üçün qazın yanacaq və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ilə əlaqədar xammal
kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən qaz
qurğusu
C) Qaz sərfiı saatda 10 kub metrdən artıq olan, istilik enerjisinin alınması və məişət
ehtiyacları üçün qazın yanacaq və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ilə əlaqədar xammal
kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən qaz
qurğusu
D) Qaz sərfiı saatda 11 kub metrdən artıq olan, istilik enerjisinin alınması və məişət
ehtiyacları üçün qazın yanacaq və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ilə əlaqədar xammal
kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən qaz
qurğusu
E) Qaz sərfiı saatda 9 kub metrdən artıq olan, istilik enerjisinin alınması və məişət
ehtiyacları üçün qazın yanacaq və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ilə əlaqədar xammal
kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən qaz
qurğusu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş Qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

127. Ölkə ərazisində qaz paylayıcısının və təbii qaz istehlakçısının öhdəlikləri hansı sənədlə
tənzimlənir?
A) AR-nın Texniki təhlükəsizlik haqqında Qanunu ilə
B) Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik
Qaydalarıilə
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C) AR NK-nin 12.05.2011-ci il tarixli 80№-li qərarı ilə təsdiqlənmiş Qazdan istifadə
Qaydaları ilə
D) AR-nın Qaz təchizatı haqqında Qanunu ilə
E) AP NK-nin 21 iyun 1999-cu il tarixli, 103 №-li qərarı ilə təsdiqlənmiş Qaz təchizatında
mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri Qaydaları ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş Qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

128. Sınaq və kalibrasiya laboratoriyalarının işinin təşkili hansı
beynəlxalq standartda təsvir edilir?
A) ISO 18001 beynəlxalq standartda təsvir edilir
B) ISO 12001 beynəlxalq standartda təsvir edilir
C) ISO 9001 beynəlxalq standartda təsvir edilir
D) ISO 14001 beynəlxalq standartda təsvir edilir
E) ISO 17025 beynəlxalq standartda təsvir edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

129. Müştəri məmnuniyyəti nə deməkdir?
A) Həll edilən müştəri tələblərinin müştəri tərəfindən görünmə dərəcəsi - müştəri
məmnuniyyətidir
B) Həll edilməyən müştəri tələblərinin müştəri tərəfindən görünmə dərəcəsi - müştəri
məmnuniyyətidir
C) Bir xidmətin tətbiq dövrü ərzində müştəri ilə təşkilatın qarşılıqlı əlaqəsi - müştəri
məmnuniyyətidir
D) Bir xidmətin tətbiq dövrü ərzində müştəri ilə tələbatçının qarşılıqlı əlaqəsi - müştəri
məmnuniyyətidir
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E) Qeyd edilənlərdən müştəri məmnuniyyətini təsbit edən məlumat yoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

130. Müştəri xidməti nə deməkdir?
A) Bir xidmətin tətbiq dövrü ərzində müştəri ilə təşkilatın qarşılıqlı əlaqəsi - müştəri
xidmətidir
B) Bir xidmətin tətbiq dövrü ərzində müştəri ilə tələbatçının qarşılıqlı əlaqəsi - müştəri
xidmətidir
C) Qeyd edilənlərdən müştəri xidmətini təsbit edən məlumat yoxdur
D) Həll edilən müştəri tələblərinin müştəri tərəfindən görünmə dərəcəsi - müştəri
xidmətidir
E) Həll edilməyən müştəri tələblərinin müştəri tərəfindən görünmə dərəcəsi - müştəri
xidmətidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

131. Fəhlə və qulluqçulara iş yerində hansı növ təlimatlar keçirilir?
A) Giriş, vaxtaşırı (təkrar) və növbədənkənar təlimatları
B) Giriş və ilkin təlimatları
C) Vaxtaşırı (təkrar) və növbədənkənar təlimatları
D) İlkin və növbədənkənar təlimatları
E) İlkin, vaxtaşırı (təkrar), növbədənkənar və birdəfəlik təlimatları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin “Azərbaycan Neft Sənayesində
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi” – 2004
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132. Fəhlə və qulluqçularala keçirilən təlimat xüsusiyyətinə görə neçə
yerə bölünür?
A) 2
B) 5
C) 3
D) 4
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

133. Giriş təlimatı barədə müddəalardan hansı doğrudur?
A) Giriş təlimatı - fəhlələrlə iş yerində onlar sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl, bir işdən
başqa işə və ya digər xassəli iş sahəsinə (istehsalat şəraiti dəyişəndə) keçirilir
B) Giriş təlimatı - bütün fəhlələrlə və bəzi kateqoriyalı qulluqçularla onların təhsilindən,
ixtisas dərəcəsinən, bu və ya digər peşə üzrə iş stajından və tutduqları vəzifədən asılı
olmayaraq hər 3 aydan bir işlərin təhlükəsiz aparılması üzrə keçirilir
C) Giriş təlimatı - müəssisəyə işə qəbul olunan bütün fəhlə və qulluqçularla, onların
təhsilindən, ixtisasından, peşə və vəzifəsi üzrə iş stajından asılı olmayaraq keçirilir
D) Giriş təlimatı - istehsalat prosesi dəyişdikdə, avadanlıqlar, qurğular və alətlər yeniləri ilə
əvəz olunduqda və ya onların təkmilləşdirilməsi nəticəsində əmək şəraiti dəyişdikdə
keçirilir
E) Giriş təlimatı -bütün fəhlələr, onların vəzifəsinə aid olmayan birdəfəlik işləri yerinə
yetirmək və ya yüksək dərəcədə təhlükəli şəraitdə işləmək üçün tapşırıq alarkən keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017
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134. İlkin təlimat barədə müddəalardan hansı doğrudur?
A) İlkin təlimat - müəssisəyə işə qəbul olunan bütün fəhlə və qulluqçularla, onların
təhsilindən, ixtisasından, peşə və vəzifəsi üzrə iş stajından asılı olmayaraq keçirilir
B) İlkin təlimat - istehsalat prosesi dəyişdikdə, avadanlıqlar, qurğular və alətlər yeniləri ilə
əvəz olunduqda və ya onların təkmilləşdirilməsi nəticəsində əmək şəraiti dəyişdikdə
keçirilir
C) İlkin təlimat -bütün fəhlələr, onların vəzifəsinə aid olmayan birdəfəlik işləri yerinə
yetirmək və ya yüksək dərəcədə təhlükəli şəraitdə işləmək üçün tapşırıq alarkən keçirilir
D) İlkin təlimat - fəhlələrlə iş yerində onlar sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl, bir işdən başqa
işə və ya digər xassəli iş sahəsinə (istehsalat şəraiti dəyişəndə) keçirilir
E) İlkin təlimat - bütün fəhlələrlə və bəzi kateqoriyalı qulluqçularla onların təhsilindən,
ixtisas dərəcəsinən, bu və ya digər peşə üzrə iş stajından və tutduqları vəzifədən asılı
olmayaraq hər 3 aydan bir işlərin təhlükəsiz aparılması üzrə keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

135. Vaxtaşırı təlimat barədə müddəalardan hansı doğrudur?
A) Vaxtaşırı təlimat - müəssisəyə işə qəbul olunan bütün fəhlə və qulluqçularla, onların
təhsilindən, ixtisasından, peşə və vəzifəsi üzrə iş stajından asılı olmayaraq keçirilir
B) Vaxtaşırı təlimat - istehsalat prosesi dəyişdikdə, avadanlıqlar, qurğular və alətlər yeniləri
ilə əvəz olunduqda və ya onların təkmilləşdirilməsi nəticəsində əmək şəraiti dəyişdikdə
keçirilir
C) Vaxtaşırı təlimat -bütün fəhlələr, onların vəzifəsinə aid olmayan birdəfəlik işləri yerinə
yetirmək və ya yüksək dərəcədə təhlükəli şəraitdə işləmək üçün tapşırıq alarkən keçirilir
D) Vaxtaşırı təlimat - fəhlələrlə iş yerində onlar sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl, bir işdən
başqa işə və ya digər xassəli iş sahəsinə (istehsalat şəraiti dəyişəndə) keçirilir
E) Vaxtaşırı təlimat - bütün fəhlələrlə və bəzi kateqoriyalı qulluqçularla onların təhsilindən,
ixtisas dərəcəsinən, bu və ya digər peşə üzrə iş stajından və tutduqları vəzifədən asılı
olmayaraq hər 3 aydan bir işlərin təhlükəsiz aparılması üzrə keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

136. Növbədəmkənar təlimat barədə müddəalardan hansı doğrudur?
A) Növbədənkənar təlimat - istehsalat prosesi dəyişdikdə, avadanlıqlar, qurğular və alətlər
yeniləri ilə əvəz olunduqda və ya onların təkmilləşdirilməsi nəticəsində əmək şəraiti
dəyişdikdə keçirilir
B) Növbədənkənar təlimat -bütün fəhlələr, onların vəzifəsinə aid olmayan birdəfəlik işləri
yerinə yetirmək və ya yüksək dərəcədə təhlükəli şəraitdə işləmək üçün tapşırıq alarkən
keçirilir
C) Növbədənkənar təlimat - fəhlələrlə iş yerində onlar sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl, bir
işdən başqa işə və ya digər xassəli iş sahəsinə (istehsalat şəraiti dəyişəndə) keçirilir
D) Növbədənkənar təlimat - bütün fəhlələrlə və bəzi kateqoriyalı qulluqçularla onların
təhsilindən, ixtisas dərəcəsinən, bu və ya digər peşə üzrə iş stajından və tutduqları
vəzifədən asılı olmayaraq hər 3 aydan bir işlərin təhlükəsiz aparılması üzrə keçirilir
E) Növbədənkənar təlimat - müəssisəyə işə qəbul olunan bütün fəhlə və qulluqçularla,
onların təhsilindən, ixtisasından, peşə və vəzifəsi üzrə iş stajından asılı olmayaraq keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

137. Birdəfəlik təlimat barədə müddəalardan hansı doğrudur?
A) Birdəfəlik təlimat - istehsalat prosesi dəyişdikdə, avadanlıqlar, qurğular və alətlər
yeniləri ilə əvəz olunduqda və ya onların təkmilləşdirilməsi nəticəsində əmək şəraiti
dəyişdikdə keçirilir
B) Birdəfəlik təlimat -bütün fəhlələr, onların vəzifəsinə aid olmayan birdəfəlik işləri yerinə
yetirmək və ya yüksək dərəcədə təhlükəli şəraitdə işləmək üçün tapşırıq alarkən keçirilir
C) Birdəfəlik təlimat - fəhlələrlə iş yerində onlar sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl, bir işdən
başqa işə və ya digər xassəli iş sahəsinə (istehsalat şəraiti dəyişəndə) keçirilir
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D) Birdəfəlik təlimat - bütün fəhlələrlə və bəzi kateqoriyalı qulluqçularla onların
təhsilindən, ixtisas dərəcəsinən, bu və ya digər peşə üzrə iş stajından və tutduqları
vəzifədən asılı olmayaraq hər 3 aydan bir işlərin təhlükəsiz aparılması üzrə keçirilir
E) Birdəfəlik təlimat - müəssisəyə işə qəbul olunan bütün fəhlə və qulluqçularla, onların
təhsilindən, ixtisasından, peşə və vəzifəsi üzrə iş stajından asılı olmayaraq keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

138. İşçilərə ilkin təlimat kim tərəfindən keçirilir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi tərəfindən
B) Texniki istehsalat şöbəsinin mühəndisi tərəfindən
C) Sahə və ya işin rəhbəri tərəfindən
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri tərəfindən
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

139. Ekoloji problemlər miqyasına görə hansı qruplara bölünür?
A) Lokal, regional və qlobal
B) Sahə, ölkə və ölkələr arası
C) Su, torpaq və hava
D) Məişət, istehsalat və qarışıqlı
E) Kiçik, orta və böyük
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Y.Əhmədov və T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2009

140. Müəssisədə formalaşmış istehsalat tullantıları haqqında hansı qeydiyyat aparılmır?
A) Yerləşdirilməsi
B) Keyfiyyəti
C) İstifadəsi
D) Mövcudluğu
E) Əmələ gəlməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

141. İnsan fəaliyyətindən asılı olmayaraq onu əhatə edən canlı və cansız təbiətin
məcmusuna ......... deyilir. (Nöqtələri tamamlayın)
A) Təbii resurslar
B) Ekologiya
C) Ətraf mühit
D) Ekoloji sistem
E) Təbiətdən istifadə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

142. Keyfiyyət idarəetmə sisteminin sənədləri necə idarə olunur?
A) Kodlaşdıraraq
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B) Rəhbərliyin göstərişi ilə
C) Keyfiyyətlə məşğul olan qurum vasitəsi ilə
D) Aktlaşdırılaraq
E) Kargüzarlıq vasitəsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov və T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2009

143. Müəssisədə yoxlamalar aparan audit hansı beynəlxalq standartlarda təsvir olunur?
A) İSO 9001 beynəlxalq standartında
B) İSO 19011 beynəlxalq standartında
C) OHSAS 18001 beynəlxalq standartında
D) İSO 10002 beynəlxalq standartında
E) İSO 14001 beynəlxalq standartında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

144. Audit prosesinin başlamasından bitmə tarixinədək auditdən məsul şəxs kimi kim qeyd
olunur?
A) Qrup rəhbəri
B) Auditor
C) Baş auditor
D) Rəhbərlik
E) Audit qrupu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

145. Sınaq və kalibrasiya laboratoriyalarının işinin təşkili hansı beynəlxalq standartlarda
təsvir edilir?
A) OHSAS 18001 beynəlxalq standartında
B) İSO 9001 beynəlxalq standartında
C) İSO 19011 beynəlxalq standartında
D) İSO 17025 beynəlxalq standartında
E) İSO 10002 beynəlxalq standartında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

146. Qeyd edilənlərdən hansı ilk tibbi yardımın məqsədinə aid deyil?
A) Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq
B) Həyati funksiyaların davam etdirilməsini təmin etmək
C) Xəstə və ya yaralının vəziyyətinin pisləşməsini önləmək
D) Yaxşılaşmanı asanlaşdırmaq
E) Xəstə və ya yaralını müalicə etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

147. Yüktütücü vasitələrin təhlükəsiz istismarı tələblərinə uyğun olaraq aşağıdakı
mülahizələrdən hansı doğrudur?
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A) Xilasedici kəndirlər, ipli və qarmaqlı kəmərlər 6 ayda 1 dəfə 200 kq yüklə 20 dəqiqə
ərzində asılaraq sinaqdan keçirilir
B) Xilasedici kəndirlər, ipli və qarmaqlı kəmərlər 3 ayda 1 dəfə 200 kq yüklə 15 dəqiqə
ərzində asılaraq sinaqdan keçirilir
C) Xilasedici kəndirlər, ipli və qarmaqlı kəmərlər 6 ayda 1 dəfə 300 kq yüklə 15 dəqiqə
ərzində asılaraq sinaqdan keçirilir
D) Xilasedici kəndirlər, ipli və qarmaqlı kəmərlər 3 ayda 1 dəfə 300 kq yüklə 20 dəqiqə
ərzində asılaraq sinaqdan keçirilir
E) Xilasedici kəndirlər, ipli və qarmaqlı kəmərlər 6 ayda 1 dəfə 200 kq yüklə 15 dəqiqə
ərzində asılaraq sinaqdan keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

148. Doğru cavabı seçin.
A) İSO 9001 - Peşə Təhlükəsizliyi və Əməyin mühafizəsini əks etdirən standartdır
B) İSO 18000 - Peşə Təhlükəsizliyi və Əməyin mühafizəsini əks etdirən standartdır
C) OHSAS 9001 - Peşə Təhlükəsizliyi və Əməyin mühafizəsini əks etdirən standartdır
D) OHSAS 18001 - Peşə Təhlükəsizliyi və Əməyin mühafizəsini əks etdirən standartdır
E) İSO 14001 - Peşə Təhlükəsizliyi və Əməyin mühafizəsini əks etdirən standartdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

149. Doğru cavabı tapın:
A) Tullantı mənbəyi - ekoloji (qaz sahəsində) asbektdir
B) Xammal mənbəyi - ekoloji (qaz sahəsində) asbektdir
C) Potensial mənbə - ekoloji (qaz sahəsində) asbektdir
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D) Bioloji mənbə - ekoloji (qaz sahəsində) asbektdir
E) Kimyəvi mənbə - ekoloji (qaz sahəsində) asbektdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

150. Audit hansı prinsiplərə əsaslanaraq həyata keçirilməlidir?
A) Peşakar diqqət, qərəzsizlik, məxfilik, müstəqillik,faktlara əsaslanan yanaşma ,
məsuliyyətlilik
B) Obyektivlik, davamlı yaxşılaşdırma, peşakar diqqət
C) Qərarsızlıq, qərəzsizlik, müstəqillik
D) Əməkdaşların cəlb edilməsi,peşəkarlıq, məxfilik
E) Proses baxımından yanaşma, ədalətlilik, qərəzsizlik
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Behbudov və başqaları. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi,
yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına
dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017
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